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Panorama 

Fontes: ANATEL Dados/Acessos (Jan/2015). 

TV por Assinatura 

Telefonia Fixa 

45,1 milhões 

de linhas em 
serviço 

19,6 milhões 

de assinaturas 

281,7  
milhões de 
acessos 

Telefonia Móvel 

~155 milhões de 
acessos de banda 
larga móvel (54%) 

Banda Larga Fixa 

24,11 milhões 

de acessos 



Acessos e cobertura – SMP 

Cidades com cobertura 
3G 
De 824 para 3.929 

377% 

dez/2010 a 
Jan/2015 

De 202.9 para 281.7 milhões de 
acessos na telefonia móvel 

 38,84% 

dez/2010 a 
Jan/2015 

Cidades com cobertura 
4G 
De 0 para 147 
 

dez/2010 a 
Jan/2015 

Todos os municípios contam com cobertura celular no 
Brasil (2G) 



Market Share – Janeiro 2015 

Banda Larga Móvel 
(modens) 

Banda Larga Fixa 

Telefonia Celular 

Telefonia Fixa 



Concentração de Mercado – SMP 



Market share (4G) no Brasil 



Municípios atendidos por Empresas do SMP 2015 

 

Fonte: STEL, Elaboração: ATC  



Fonte: STEL, Elaboração: ATC  

População atendida por Empresas do SMP 2015 



Municípios atendidos por empresas de banda larga fixa 



Previsibilidade 
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Evolução histórica dos preços da tarifa de interconexão (VU-M)
Serviço Móvel Pessoal, 2009 a 2020 (projeção)

Reduções previstas
no Plano Geral de 

Metas de Competição 

Reduções decorrentes da 
aprovação da Resolução 

n.º 576/2011-Anatel.

Resultados da 
implementação do 
modelo de custos



Competição e preços 



Índices de preços – IPCA preços monitorados 



Índices de preços – IPCA-15 acumulado 



Sistema de Negociação das Ofertas de Atacado 

 

• O Sistema funciona como uma bolsa de valores virtual, na qual são negociados 
insumos de telecomunicações, como torres, dutos, linhas dedicadas (EILD), 
interconexões, acesso local e roaming.  

 

• Grupos econômicos detentores de PMS ofertam seus produtos de atacado no 
sistema e os interessados emitem ordens de compra de forma livre e isonômica, 
pela internet. Todas as negociações de atacado são centralizadas nessa plataforma, 

o que traz ganho de transparência nas relações comerciais de produtos de 

atacado do setor de telecomunicações. 

 

• A Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom) é a 
Entidade Supervisora de Ofertas de Atacado e das Bases de Dados de Atacado 
(ESOA) e da Cleartech Ltda como responsável pelo desenvolvimento do Sistema de 
Negociação das Ofertas de Atacado (SNOA). 

SNOA 



Framework de Competição 

2 ANOS 
4 ANOS 

6 MESES 



O Projeto do Sistema 

comprometimento setorial. 



Números da Operação 



Cadastro e Ofertas de Torres 

40 mil registros 



Cadastro e Ofertas de Centro de Fios 

28 mil registros 



Cadastro e Ofertas de Pontos de Troca de Tráfego  

91 PTTs 



Classificação de EILD 



Preços de EILD 



Ganhos Setoriais do SNOA 

REGULADOR 

 

• Visão estruturada do 
mercado de atacado; 

• Redução da assimetria de 
informações; 

• Mitigação de conflitos; 

• Contribuição ao 
desenvolvimento da 
competição sustentável no 
setor. 

OPERADORES 

• Local unificado para  
insumos de atacado; 

• Processos e formulários 
padronizados; 

• Redução do custo negocial; 

• Proteção regulatória e 
maior legitimidade  para  
relacionamentos de 
atacado ; 

• Transparência e isonomia 
nas ofertas. 



Reconhecimento Internacional do PGMC 

 Entre 2014 e 2015, o Brasil apresentou o PGMC e o SNOA em diversos 
fóruns internacionais.  
 

 Como resultado, na última reunião da Comissão de Estudos 3 da UIT-T, 
responsável pelos aspectos econômicos e financeiros, ocorrida entre 16-
20 de março em Genebra, os países de forma consensual aprovaram:  

 
 Criação de uma nova questão liderada pelo Brasil sobre o tema 

de Análise de Poder de Mercado no setor de telecomunicações; 
 

 Edição de uma nova Recomendação, baseada no PGMC, a ser 
aprovada até 2016, contendo Princípios Regulatórios para 
definição de mercados relevantes e identificação de prestadores 
com PMS. 



Acordos de Compartilhamento 

Oi e TIM: 
 Contrato de cessão recíproca onerosa de meios de rede. 

Compartilhamento de infraestrutura de redes para prestação do SMP de 
4º geração utilizando a faixa de 2,5 GHz; 

 Contrato de Cessão Recíproca Onerosa de meios de Rede que tem por 
objeto a cessão recíproca onerosa de Meios de Rede GSM (2G) e UMTS 
(3G) limitada aos municípios com até 30 mil habitantes. 

 

Nextel e Vivo: 
 Contrato de Exploração Industrial de Rede Móvel, no qual a Telefônica 

cederá capacidade de sua Rede Móvel (2G e 3G) para a Nextel prestar 
SMP a seus usuários 

 

Claro e Vivo: 
 Celebração de acordo de compartilhamento de redes e espectro para 

atendimento das metas de cobertura rural decorrentes do Edital de 
Licitação n.º 004/2012/PVCP/SPV-Anatel 

 
 

 



Competição e consolidação 



 

 

 

 

 

OBRIGADO! 
 
 
 
 
 

  
 

 

João Batista de Rezende 
Agência Nacional de Telecomunicações 

 


